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مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران
غالمرضا خوش فر ،1یونس دانش ،2علی جوادی نیا
تاریخ دریافت1331/50/50 :

3

تاریخ پذیرش1331/12/10 :

چکیده
این مطالعه به بررسی جریانهای مهاجرتی استان مازندران وعلل وعوامل م ؤثر ب ر نن م ی پ ردازد .در ای ن
زمینه نویسندگان مقاله در پی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که روند مه اجر

در اس تان مازن دران ب ه

ه

صورتی است و هم نین ه عواملی بر نن تأثیر دارد؟ با توجه به این پرسش اساسی ند فرضیهی مهم در م تن
این پژوهش شکل گرفت که با استفاده از نظریاتی که در حوزهی مهاجر

مطرح شده است سعی در تبی ین نن

داریم .از مهم ترین نظریاتی که در این بخش مورد استفاده ق رار گرفت ه نظری اتی اس ت ک ه در غال ا نظری ا
اقتصادی و اجتماعی و روانشناختی مهاجر

و روانشتاین و ......مطرح ش ده اس ت .ب رای گ ردنوری اعالع ا

مورد نیاز پژوهش از دادههای سرشماری (تحلیل ثانویه) و در ادامه برای بررسی پیمایشی از تکنیک پرس شنام ه
استفاده شده است .نمونهی نماری پژوهش پیمایشی شامل افرادی است که ب رای تغیی ر نش انی ب ه ادارا

ثب ت

احوال سطح استان مراجعه کردهاند و روش نمون هگی ری سرش ماری مقطع ی اس ت .نت ای پ ژوهش براس ا
یافتههای سرشماری نشان میدهد که در عی سالهای  1380-70مازن دران ج

 11اس تان مهاجرپ ذیر کش ور

است .بیشترین مبادلهی مهاجرتی استان همواره با استانهای همجوار خود بوده و حدود  05درصد از جریانا
مهاجرتی به مهاجر های داخل استانی و 05درصد به مبادال
دارد .یافتههای پژوهش دربخش نزمون فرضیا
عوامل اقتصادی کمترین تأثیر را بر مهاجر

مهاجرتی با دیگر اس تانه ای کش ور اختص ا

نشان میدهد که عوامل روانشناختی ب یشت رین ت أثیر و متغی ر

داشته است.

واژههای كلیدی :مهاجر  ،مبدأ مهاجر  ،مقصد مهاجر  ،عواملجاذبه ،عواملدافعه ،استان مازندران
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مقدمه
یکی از سه عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و بهدلیل ماهیت خود

مهاجر

می تواند عالوه بر تغییرا

دراز مد

و عوالنی ،نثار سریع و کوتاه مدتی را نی در تعداد و

ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل و عدم تعادلهایی را در جمعیت تحت تأثیر خود به
مهمترین عامل خارجی تغییر تعداد و ساخت جمعیت است .نه تنها

وجود نورد .مهاجر

حجم و گونگی مهاجر ها از کشوری به کشور دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است،
و جابهجایی جمعیت داخل یک کشور نی میتواند دست کم در برخی از

بلکه حرکا

دورههای زمانی ،موجا عمران و نبادانی و یا رکود و عقا ماندگی شود (زنجانی:1371
.)177
وجود 17/0درصد( 213203نفر) جابهجایی مهاجرتی در سطح استان مؤید پویایی
جمعیتی نسبتاً باال در این استان است .با توجه به این امر که مهاجر
تغییر تعداد و ساخت جمعیت است حرکا
(مهاجر

مهمترین عامل خارجی

و جابهجایی جمعیت داخل یک کشور

داخلی) نی میتواند دست کم در برخی از دورههای زمانی ،موجا بروز مسائل

اجتماعی جدیدی شود.
بدیهی است با توجه به پرسش اساسی پژوهش که روند مهاجر
ه صورتی بوده و هم نین ه عواملی بر نن تأثیر دارد؟ ضرور
استان را با توجه به ورود مهاجران از گونههای متفاو

در استان مازندران به

بررسی این مسأله در این

قومی و نژادی و هم نین

مهاجر های درون استانی نن ،الزم و ضروری مینمایاند.
جدول شمارهی یک -میزان كل حركتهای مهاجرتی در سطح استان مازندران
سال

كل جمعیت استان

كل حركتهای مهاجرتی

درصد

6311

2270703

203150

1110

6371

2052558

030803

1311

6311

2325051

015822

1710

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن.
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در این تحقیق بر نن هستیم که با بررسی جمعیت نماری در استان مازندران ،روند
مهاجر

در استان را بررسی و علل و عوامل مؤثر بر مهاجر

را مطالعه کنیم.

سؤاالتی که این پژوهش به دنبال پاسخ نن است عبارتند از :
 -1روند مهاجر

درون استانی و برون استانی به ه صورتی بوده است؟

 -2ه عواملی بر مهاجر

در استان تأثیر دارند؟

با توجه به نوع پژوهش که به بررسی روند و علل و عوامل مؤثر بر مهاجر

میپردازد و

ماهیت نن گذشتهنگر است ،ایجاب میکند که روش کار غیر مستقیم و از نوع تحلیل ثانویه

1

و توصیفی باشد .بدیهی است در این روند استفاده از دادههای سرشماری به همراه روشهای
پیمایشی برای شناخت علل و عوامل مؤثر بر مهاجر

میتواند نتای بهتری را ارائه کند.

جمعیت نماری پژوهش کلیهی افراد (زن و مرد سرپرست خانوار) مراجعهکننده به ادارا
ثبت احوال استان مازندران برای اعالم تغییر نشانی(مهاجر ) است در این پژوهش به دلیل
عدم اعالع از تعداد مراجعهکنندگان به ادارا
مقطعی خواهد بود و اب ار گردنوری اعالعا

سطح استان نمونهگیری بر اسا

سرشماری

پرسشنامه است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه مسألهی مهاجر

از روستا به شهرهای کو ک ،به شهرهای ب رگتر و مراک

استانها بهعنوان یکی از مشکال
ضرور

حاد کشور مطرح است .با توجه به این امر اهمیت و

این پژوهش را میتوان در سه سطح بیان کرد:

به لحاظ نظری بررسی سیمای مهاجرتی ،روند و علل و عوامل نن از اهمیت ویژهای
برخوردار است؛ زیرا این پژوهش از منظر نظری جدیدی به بررسی تحوال
پرداخته و این نگاه در مطالعا

مهاجر

پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به لحاظ کاربردی نی نیاز سازمانهای مجری سیاستهای جمعیتی کشور ،از جمله
سازمان ثبت احوال و استانداریهای کشور به شناخت پدیدهی مهاجر

و شناخت روند

علل و عوامل نن را تا حدودی مرتفع کرده و با توجه به این امر که اتخاذ سیاستهای

1 .Second Analysis
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جمعیتی امری اجتنابناپذیر است نتای

این پژوهش میتواند در امر سیاستگذاریهای

جمعیتی مسؤوالن مؤثر واقع شود.
دیگر ننکه این پژوهش به لحاظ موضوعی نی از منظر جدیدی به پدیدهی مهاجر
پرداخته و سعی کرده است با استفاده از پژوهشهای مشابه باب جدیدی را در مسأله
مهاجر

باز کند .لیکن به دلیل ناهماهنگیهای موجود در وضعیت تحقیقا

کمتر به صور

جامع به پدیده ،مهاجر

عوامل مطرح شده اهمیت و ضرور

به نظر میرسد

دروناستانی پرداخته شده باشد .بنابراین با توجه به

این پژوهش بیش از پیش احسا

بنابراین شناسایی ساختار و روند علل مهاجر

میشود.

در استان که هدف اصلی پژوهش است،

میتواند به لحاظ کاربردی در پیشبینی نینده تحرکا

جمعیتی برای برنامهری ی مؤثر واقع

شود.

مبانی نظری
نگرشهای مختلفی نسبت به مهاجر

وجود دارد؛ زیرا این پدیده یک موضوع میان

رشتهای و دارای جنبههای جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی است .مهاجر

در معنای عام

کلمه عبار است از «تغییر محل اقامت فرد از یک نقطه به نقطهی دیگر» این نقطه را معموالً
محدودهی یک شهر یا روستا در نظر میگیرند ،ولی جابهجایی جمعیت در داخل نن نقاط را
مهاجر

محسوب نمیکنند .لغتنامهی جمعیتشناسی سازمانملل ،مهاجر

تحرک جغرافیایی یا مکانی میداند که میان دو واحد جغرافیایی صور

را شکلی از

میگیرد .این تحرک

جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود است .اینگونه
مهاجر ها را مهاجر

دائم میگویندو باید نن را از شکل دیگر حرکت جمعیتی که متضمن

تغییر دائمی محل اقامت نمیباشد تفکیک کرد (زنجانی .)212:1385
روالن پرسا 1جمعیتشنا

فرانسوی ،مهاجر

به تغییر محل اقامت معمولی فرد به صور
مهاجر

و تحرک مکانی تفاو

را حرکا

افراد یا گروهایی میداند که

دائمی یا عوالنی منجر میشود .پرسا میان

قائل میشود .در باور او تحرک مکانی هرنوع جابهجایی

1. Roland Pressta
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اعم از دائمی یا موقت را دربر میگیرد به بیان دیگر در تحرک مکانی تغییرا

محل اقامت

موقت و گذرا بوده و به تغییر محل اقامت معمولی فرد منجر نمیشود (همان.)0:1385
مهاجر

حاصل فرایند پیچیدهی تصمیمگیری است که فرد ،محیط مبدأ و محیط مقصد

در نن شریکاند ،افراد همگی در معرض احتمال مهاجر
هرگ به مهاجر

قرار نمیگیرند؛ برخی ممکن است

نیندیشند و بعضی ممکن است در عول زندگی ند بار مهاجر

کنند .با

موضوعی میان رشتهای است بر همین اسا

نرا و

توجه به این نکته که مهاجر

اندیشههای گوناگون و متفاوتی دربارهی نن وجود دارد که هر کدام از ننها جنبهی خاصی از
این پدیده را مورد توجه قرار دادهاند.
از منظر رویکرد اجتماعی مطالعا

مربوط به مهاجر

تک افتادگی ،شبکهی روابط اجتماعی مهاجران ،تأثیرا

اهمیت به س ایی دارد .ادغام یا
مهاجر

بر مناسبا

روابط نسلی ،تنشهای ناشی از تغییر شرایط و پایگاه مهاجران ،اجتماعا

خانوادگی و

مهاجران در مقصد

و نسیاهای اجتماعی و نظایر نن در این دیدگاه مورد مطالعه قرار میگیرد (نقدی .)32:1387
رویکرد روانشناختی مهاجر

نی به مسأله مهاجر

نگاهی ویژه دارد .در میان

نظریهپردازان این نحلهی فکری تودارو در زمرهی کسانی بود که به صراحت از نقش عامل
روانی در اف ایش تمایل به مهاجر

سخن گفته است .تودارو این فرضیه را مطرح میکند که

افراد محافظه کار دیرتر از افراد خطرجو به عامل درنمد مورد انتظار پاسخ میدهند و اقدام به
مهاجر

میکنند از این رو به نظر تودارو ،افراد خطرجو در میان مهاجران بیش از جامعه مبدأ

هستند (فرجادی .)22:1382
بسیاری از مسائل اجتماعی مانند اف ایش سریع جمعیت شهرها ،فقدان امکانا

شهری

مطلوب ،اف ایش بیماریهای پنهان شهری و حاشیه نشینی ،نلودگیهای زیست محیطی ،بههم
خوردن ساختار جمعیتی و درنهایت بروز مشکال

روانی و بهداشتی هم باعث ایجاد

مهاجر ها و هم از عواقا ناخوشایند مهاجر هاست .مجموع این عوامل باعث اف ایش
استر

و فشارهای روانی برای مهاجر

مهاجر

میشود (مورفی .)078:1337

از نگاه و دریچهی اقتصادی با نرا و عقاید ندام اسمیت اقتصاددان کالسیک و

پیروان وی شکل گرفت .وی مهاجران کارگر را نی تابع قانون عرضه و تقاضا میدانست و نن
را نه تنها باعث رشد اقتصادی دو منطقهی مهاجر پذیر و مهاجر فرست میدانست ،بلکه حتی
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نن را وسیلهای برای بهبود وضع کار و اشتغال به شمار مینورد .از نظر اقتصادی مهاجر ها
أعم از مهاجر های داخلی و مهاجر های بینالمللی مکانی می برای بازتوزیع نیروی کار
است .بر پایهی این نظریه هرجا عرضهی نیروی کار بیش از سرمایه باشد دستم دها رو به
کاهش میگذارد و در نقاعی که انباشت سرمایه بیش از نیروی کار باشد دستم دها سیر
صعودی میگیرد .این وضع مهاجر

نیروی کار را از منطقهی نخست به منطقهی دوم

میکشاند و تعادلی میان دستم دها و نیروی کار ایجاد میکند.
برخی از محققان علوم اجتماعی نظریهی راونشتاین 1را بهعنوان یکی از نخستین
نظریههای مهاجرتی محسوب میدارند .قوانینی را که راونشتاین از ننها بحث کرده است
میتوان به شرح زیر برشمرد:
. 1فاصله و مهاجر  :شد

مهاجر

میان دو نقطه با فاصلهی نن دو رابطهی معکو

دارد

و با عوالنیتر شدن فاصله میان مبدأ و مقصد ،گرایش ضمنی در مهاجران ایجاد میشود:
الف .استقرار در نقاط شهری بهویژه در شهرهای ب رگ ب .مهاجر

به سوی قطاهای

صنعتی وتجاری.
 .2مرحلهای بودن مهاجر  :مهاجر

از روستا به شهرهای ن دیکتر و کو کتر و سپس به

شهرهای ب رگتر و قطاهای صنعتی و خدماتی انجام میگیرد .در نتیجه نوعی مرحلهبندی
مهاجر

از نقاط کمجمعیت و کمتر فعال به نقاط پرجمعیت و فعالتر وجود دارد و این

جریان تا زمانی که نیروهای جاذبهای در نن وجود داشته باشد ادامه دارد.
 .3تابها و بازتابهای مهاجر  :گر ه مهاجر

بیشتر از نقاط روستایی به نقاط شهری و

از شهرهای کو کتر به شهرهای ب رگتر انجام میگیرد جریان وارونهای نی از شهرهای
ب رگتر به شهرهای کو کتر و از نقاط شهری به نقاط روستایی وجود دارد .بههمین دلیل
مجموع مهاجر های انجام گرفته میان دو نقطه ،همواره بیش از موازنهی مهاجرتی (خالص
مهاجر ) میان نن دو نقطه است .وی با توجه به شرایط زمانی خود بر این نکته تأکید میکند
که موازنهی مهاجرتی از روستا به شهر همواره بیش از موازنهی مهاجرتی از شهر به روستا
است.

1. G.E.Ravenstien
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 .0ارتباعا

و توسعه نن شناخت مهاجر از محیط پیرامونی خود را

و مهاجر  :ارتباعا

اف ایش میدهد ،بنابراین رابطهی مستقیمی میان نن دو ایجاد میشود .به عبار
ارتباعا

دیگر هر ه

گسترش یابد مهاجر ها نی رو به اف ایش میگذارد.

 .0ف ونی شمار زنان در مهاجر

با مسافت کوتاه :به نظر میرسد میان مهاجرین در مسافت

کوتاه ،زنان برتری داشته باشند.
 .0تفاو

شهر و روستا در میل به مهاجر  :اهالی شهرها کمتر از اهالی قسمتهای روستایی

کشور مهاجر

میکنند ،از این رو در جریانهای مهاجر

داخلی معموالً «خالص» مهاجر

از روستا به شهر بیشتر است.
 .7برتری انگی ههای اقتصادی در مهاجر  :راونشتاین بدون غفلت از سایر عوامل مؤثر بر
مهاجر  ،بر نقش عوامل اقتصادی در شکلگیری ،رشد و استمرار مهاجر ها تأکید دارد و
نن را مهمترین عمل برانگی انندهی مهاجر ها میداند (زنجانی .)131:1385
اور  ،ا .لی1با اعالم این موضوع که قوانین مهاجر
نقطه ی شروعی برای بسیاری از نظریا
تعریفی گسترده و عمومی از مهاجر
و عوامل مؤثر بر مهاجر

مهاجر

راوینشتاین هنوز هم معتبر بوده و

در عصر وی است ،سعی در ارائهی

بهعنوان یک تغییر دائم یا نیمهدائم محل سکونت کرده

را بر شمرده و معتقد است صرفنظر از ن دیکی و یا دوری

مسافت ،سهولت ،صعوبت کار ،هر عمل مهاجر

حاوی مبدأ ،مقصد و یک سلسله موانع

دخالتکننده است .وی رویکرد علت و معلولی به قضیهی مهاجر
عواملی که در تصمیم به مهاجر

دارد و معتقد است که

و فرایند نن تأثیر دارند را میتوان تحت هار عنوان کلی

زیر دستهبندی و خالصه کرد:
 -1عواملی که با حوزهی مبدأ مهاجر

ارتباط دارند؛

 -2عواملی که با محل مقصد مهاجر

مرتبط است؛

 -3عوامل (موانع) مداخلهگر (بازدارنده)؛
 -0عوامل شخصی.
در نظریه و مدل «لی» نین فرض شده است که مناعق مبدأ و مقصد هر یک دارای
عوامل مثبتی هستند که افراد را در محل نگه میدارد و یا موجا میشود دیگران به سوی نن
1.Ly.E
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جذب شوند .در مقابل عوامل منفی نی در هریک از این مناعق نی وجود دارند که موجا
دفع و عرد مردم از نن مناعق هستند .به اعتقاد وی مهاجر

نوعی گ ینش و انتخاب است و

شناخت عوامل برانگی اننده در هر دو حوزهی مبدأ و مقصد نقش مهمی در تبیین فرایند
دارد (اوبرای.)71:1375 ،

مهاجر

چارچوب نظری پژوهش
دیدگاهها و نظریههای گوناگونی تا کنون برای تبیین مهاجر

در کشورهای مختلف ارائ ه

شده است و بخش عم دهای از ت الشه ای جمعی ت شناس ان هم واره مص روف توس عهی
مدلهای تبینی و تئوری ه کردن ساز وکار تأثیر تحوال
بر مهاجر

اجتماعی و اقتص ادی و روانش ناختی

شده است .این گوناگونیها در هر حال تقاضا م یکن د ک ه در ارتب اط ب ا ش رایط

رویداد مسأله این تحقیق متغیرهای دخیل مش خص ش ود و در نظ ام منطق ی ه ار وبی را
فراهم نورد که توانایی تبیین مسأله این تحقیق را داشته باشد .اگر ه ثمرهی ای ن ت الشه ا،
بهعور نسبی توانسته است امروزه درک ما را از موضوع ارتق ا ده د ،م دله ا و تئ وریه ای
موجود مهاجر
خا

به تنهایی با توجه به پیچیدگیهای مسأله نم یتوان د موض وع ای ن تحقی ق

را تبیین کند.
نن ه در این زمینه میتوان گفت نن است که مهاجر

پدیدهی پیچیدهای است که تحت

تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد و با توجه به این امر که در جوام ع و مح یطه ای اجتم اعی
متعدد ،شرایط و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ح اکم ب ر ننه ا متف او
عواملی که بر مهاجر

تأثیر میگذارد از هر محیطی به محیطی دیگر میتواند متف او

اس ت،
باش د

هم نین این عوامل در عی زمانهای مختلف باز م یتوان د د ار تغیی ر ش ود و ف ر .کن د.
بنابراین با توجه به ضرور ها مسأله باید به تدوین نوعی ار وب نظری دست یاف ت ک ه
بتواند پاسخگو مسأله باشد .از این رو سعی میشود با توج ه ب ه من ابع نظ ری معرف ی ش ده
پاسخی در حد توان به این مسأله داده شود.
مفهوم مهاجر

در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی پیچیدگیهای بیشتری دارد .گذشته از

اینکه این واقعه مثل واقعهی مرگ تکرارناپذیر نیست ،حتی در مقایسه با وقایعی ون تولد و
ازدواج نی که تکرارپذیر هستند به لحاظ مفهومی پیچیدهتر است .پیچیدگی این مفهوم را
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میتوان با معیارهایی که برای تعریف نن بهکار میبرند روشنتر ساخت .مهمترین معیارهای
تعریف این مفهوم عبارتند از :معیار فضایی ،معیار اقامت ،معیار زمان و معیار فعالیت
(کوششی  .)338:1383دیدگاههای نظری مختلفی دربارهی موضوع پژوهش وجود دارد؛ اما
نن ه میتوان در مورد این تئوریها گفت این است که سهم نظریههایی که به تأثیر عوامل
اقتصادی بر حرکتهای مهاجرتی توجه داشته بهعور قابل توجهی بیشتر از سایر تئوریها
است .سلی فیندلی در این مورد بیان میکند اینکه ه نظریهای برای تعیین مهاجر

بهکار

میرود مهم نیست بلکه روشن شدن برتری انگی ههای اقتصادی حائ اهمیت است.
در هرحال در این پژوهش به فراخور موضوع پژوهشی و با توجه به مطالعهی جریانهای
مهاجرتی استان ،احسا

میشود نظریا

اقتصادی و اجتماعی و روانشناختی مهاجر

هم نین نظریه ی لی و راونشتاین که به ارتباعا
مهاجر

و

و علل و عوامل موجود در مبدأ و مقصد

توجه دارند با دقت بیشتری به تشریح مسأله پرداختهاند .بنابراین در پردازش نن ،با

محوریت دادن به نظریا
امر علل مهاجر

یاد شده سعی میشود با بیان رابطه میان متغیرهایی که میتواند در

دخیل باشد تبیینی مناسا دربارهی علل و عوامل مؤثر بر جریانهای

مهاجرتی ارائه میشود.
دیدگاه اقتصادی پدیدهی مهاجر

را مکانی می برای باز توزیع نیروی کار میداند .این

نگرش مهاجران را نی تابع قانون عرضه و تقاضا میداند و نن را نه تنها باعث رشد اقتصادی
دو منطقهی مهاجرپذیر و مهاجر فرست میداند بلکه نن را وسیلهای برای بهبود وضع کار و
اشتغال بهشمار مینورد .مهاجرین در همه جا برای درنمد بیشتر ،از جایی به جای دیگر نقل
مکان میکنند .بررسیهای متعدد نشان میدهد که عوامل اقتصادی علت اصلی مهاجر ها
است .انگی هی اقتصادی عموماً در دو زمینهی جستجو برای کار و کسا درنمد بیشتر
خالصه میشود (کوششی .)338:1383 ،رویکرد اقتصادی به مهاجر

که پیشتر به تفصیل

مورد بحث قرار گرفته احتماالً میتواند با توجه به وضعیت جغرافیای مازندران و هم نین
بافت جمعیتی نن بخشی از پدیدهی مهاجر
رویکرد اجتماعی مهاجر

را تبیین کند.

از منظر اجتماعی به این امر نگاه میکند و با توجه به انتقاداتی

که به رویکرد اقتصادی بهدلیل تک بعدی بودن نن میشود ،این رویکرد میتواند جنبههای
دیگر پدیدهی جریانهای مهاجرتی استان را تبیین کند ادغام یا تک افتادگی ،شبکهی روابط
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مهاجر

اجتماعی مهاجران ،تأثیرا

بر مناسبا

تغییر شرایط و پایگاه مهاجران و اجتماعا

خانوادگی و روابط نسلی ،تنشهای ناشی از

مهاجران در مقصد و نسیاهای اجتماعی و نظایر

نن در این دیدگاه مورد مطالعه قرار میگیرد.گر ه عوامل اقتصادی و اجتماعی در مهاجر ها
اهمیت بسیار باالیی دارند ،همواره نمیتوان ننها را عوامل منحصر به فرد بر انگی انندهی
مهاجر ها دانست .گاهی عوامل شخصی و روانی شخص مهاجر علت مهاجر
رویکرد روانشناختی مهاجر
روانی برای مهاجر

به مجموعهای از عواملی که باعث اف ایش استر

است.

و فشارهای

میشود توجه دارد عواملی که میتواند ناشی از بروز مسائل اجتماعی

در جامعهی مبدأ باشد .این عوامل میتواند بهعنوان دالیلی تلقی شود که در تصمیمگیری فرد
مهاجر برای مهاجر

دخیل باشد هم نین در کنار این عوامل شناخت مهاجر از محیط

پیرامون سهم به س ایی در فرایند پیچیدهی تصمیمگیری مهاجر
ارتباعا

دارد .به زعم راونشتاین

و توسعهی نن ،شناخت فرد مهاجر را از محیط پیرامون خود اف ایش میدهد،

بنابراین رابطهی مستقیمی میان نن دو ایجاد میشود .وی بر این نظر است که هر ه ارتباعا
گسترش یابد در نتیجهی نن شناخت مهاجر از محیط اف ایش یافته و در ادامه نن مهاجر ها
نی رو به اف ایش میگذارند .با توجه به پیدا شدن شناخت از م ایا و معایا محیط مبدأ و
مقصد توسط مهاجرین ،فرد در معرض احتمال به مهاجر

قرار میگیرد .در این زمینه «لی»

بر این عقیده است که مناعق مبدأ و مقصد ،هر یک دارای عوامل مثبتی هستند که افراد را در
محل نگه میدارد و یا موجا میشود دیگران بهسوی نن جذب شوند .در مقابل عوامل منفی
نی در هر یک از این مناعق وجود دارند که موجا دفع و عرد مردم از نن مناعق هستند .در
این میان عوامل خنثی نی وجود دارند که روی هم رفته ،نه بهعنوان نیروی جاذب و نه
بهعنوان نیروی دافع هستند و در واقع در ترغیا و یا عدم ترغیا به مهاجر
به اعتقاد وی مهاجر

نوعی گ ینش و انتخاب است و شناخت عوامل بر انگی اننده در هر

دو حوزه مبدأ و مقصد نقش مهمی در تبیین فرایند مهاجر
حال وجود عوامل خا
عریق گسترش ارتباعا

نقشی ندارند.

در مبدأ و مقصد مهاجر

دارد (اوبرای .)71:1375،در هر

و شناخت مهاجران به این عوامل از

میتواند فرد مهاجر را در نستانهی مهاجر

قرار دهد.
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پیشینهی تحقیق
محمودیان ،مشفق ( )1387در تحقیقی به بررسی «تغییرا

ساختارمکانی مهاجر های

بین منطقهای در ایران عی دورهی  »1300 -1380پرداختهاند .در این مقاله تالش شده روند
تغییرا

برخی از شاخصهای عمدهی نظام مهاجر

میان منطقهای (بین استانی) با استفاده

از مدل مفهومی ساختار مکانی مهاجر های داخلی و نظریهی انتقال تحرکی زلینسکی عی
دورهی سی ساله مورد بررسی قرار گیرد .پس از معرفی پن بعد اساسی نظام مهاجر های
داخلی یعنی :شد  ،اثر ،پیوستگی ،تمرک گرایی و فاصلهی مهاجرتی ،برخی از سنجههای
مهم ننها محاسبه و روندهای کلی ننها عی سه دههی گذشته ترسیم و تحلیل شد یافتههای
پژوهش نشان داد عی سه دههی گذشته می ان ناخالص تجدید مهاجر

و نی شاخص

اثربخشی مهاجر ها در باز توزیع جمعیت کاهش اساسی داشتهاند (محمودیان ،مشفق:1387
.)83-117
کاظمیپور ،قاسمی اردهایی ( )1380در تحقیقی به بررسی «تجربهی اقامتی و تمایل به
مهاجر

به شهر تهران» پرداختهاند .تجربهی اقامت در یک محیط را میتوان یکی از عوامل

مؤثر بر تمایل به مهاجر

به نن محیط دانست .برای ارزیابی مدل و شناخت تأثیر تجربهی

اقامتی در شهر تهران بر می ان تمایل به مهاجر

به این شهر ،دانشجویان غیرتهرانی علوم

انسانی دانشگاههای تهران ،شیراز و مازندران انتخاب شده و با استفاده از روش پیمایش،
تج یه و تحلیل نهایی بر روی 371دانشجو انجام گرفته است .نتای تحقیق نشان داد ،تجربهی
اقامت در تهران یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به مهاجر

به این شهر است

(کاظمیپور ،اردهایی.)135-108: 1380،
کوششی ( )1383در تحقیقی به بررسی«نقش جوانان در جریانهای مهاجرتی و عرضهی
نیروی کار استان تهران» پرداخته است .این پژوهش با هدف بررسی جریانهای مهاجرتی
استان و نثار نن از نظر عرضهی نیروی کار پرداخته است .نتای

بررسی نشان داد که

جریان های مهاجرتی استان خصوصاً جریان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی کامالً سن و جنس
گ ین بوده است .می ان مهاجر
می ان مهاجر

هر دو جنس در سنین کار بهعور قابل توجهی باال بوده و

سنین  23–10سال بنهحوی بوده که مسلماً عرضهی نیروی کار استان را تحت

تأثیر قرار داده است (کوششی.) 337-307 :1383 ،
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بررسی خانی ( )1383در خصو

پیامد مهاجر

انفرادی مردان بر کارکرد زنان در

روستاهای بند پی شرقی استان مازندارن نی  ،حکایت از بارز بودن مهاجر

زیادتر مردان

نسبت به زنان ،بهویژه در مناعق روستایی استان دارد (خانی.)101 :1383 ،
لیو 1درسال ( )1370در مطالعهی خود در خصو

بررسی اثرپذیری می ان خالص از

شاخصهای کیفیت زندگی با استفاده از نرخ خالص مهاجر

میان سالهای 1305تا 1375

تأثیر مثبت و معنیدار شاخصهای کیفیت زندگی بر مهاجر

را نشان داده است .در

مطالعهی وی اغلا متغیرهای مورد استفاده متغیرهای اقتصادی هم ون درنمد سرانه تعدیل
شده بر اسا

سایر ه ینهها است (لیو.)1370:

ل ور و همک اران ( )2558در مطالع هی خ ود ب ه بررس ی نح وهی اثرگ ذاری عوام ل
غیراقتصادی و به عبارتی دو گروه ،گروه متغیر جغرافیایی و جمعیتشناسی کیفیت زندگی ب ر
الگوی مهاجر

در دورهی اخیر کشورهای عضو س ازمان همک اری اقتص ادی پرداخت هان د.

مطالعهی ننها برای  10کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی میان س اله ای  1331ت ا
 2555انجام شده است .نتای الگوی ننها نشان دهن دهی ع دم ت أثیر ش اخصه ای کیفی ت
زندگی بر مهاجر

بودهاند .نتیجه مطالعا

ننه ا ه م ن ین نش ان دهن دهی ت أثیر معن یدار

متغیرهایی از جمله درنمد ،جمعیت و عوام ل جغرافی ایی ب ر مه اجر

ب وده اس ت (ل ور و

دیگران  2558:به نقل از فرجادی .)1382

روششناسی
هر تحقیقی با توجه به ویژگیها و متناسا با مقتضیاتش روش خاصی را میعلبد.
جمع نوری نمار و اعالعا

در مورد تعداد مهاجران ،از منابع مختلفی صور

عبارتند از :سرشماری ،دفاتر ثبت جمعیت ،اعالعا
عریق مراجع مربوط به مهاجر

میگیرد که

مربوط به ورود و خروج مهاجرین که از

تهیه میشوند و بررسیهای پرسشنامهای که برای سنجش

جابهجاییهای جمعیتی عراحی میشوند (کاظمیپور.)33 :1380 ،
در این پژوهش از دو روش تحلیلی ثانویه و پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است .از
روش تحلیل ثانویه برای تحلیل روند جریانهای مهاجرتی استان با تأکید بر دادهای
1. Liu

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران612..................................

سرشماری استفاده میشود و در ادامه برای بررسی علل و عوامل مهاجر

در استان از روش

پیمایش 1بهره برده است .تحقیق پیمایشی جمعیتهای کو ک و ب رگ را با انتخاب و
مطالعهی نمونههای منتخا از نن جامعهها برای کشف می ان نسبی شیوع ،توزیع و روابط
متقابل متغیرهای روانشناختی و جامعهشناختی مورد بررسی قرار میدهد (کرلینجر.) 00:1382
جمعیت نهایی مورد مطالعه از میان زنان و مردان سرپرست خانوار که به ادارا

ثبت

احوال استان مراجعه و درخواست تغییر نشانی محل اقامت خود را دارند انتخاب شدهاند.
تکنیک گردنوری اعالعا

پرسشنامه بوده است .فنون مورد استفاده در تج یه و تحلیل

داده ها در دو سطح نمار توصیفی و استنباعی خواهد بود که با استفاده از نرم اف ار  SPSSبه
تحلیل دادهها خواهیم پرداخت.

توصیف و تحلیل روند مهاجرت در استان مازندران
در سال  1330از تعداد  830153نفر جمعیت استان ،فقط یک هارم نن در مناعق شهری
ساکن بودند؛ اما این وضعیت در ادوار بعدی دگرگون شد و بهتدری به جمعیت شهری
استان اف وده گشت .ننگونه که سرشماری سال  1380نشان داد ،برای اولین بار در استان،
تعداد جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی ف ونی یافت و جمعیت روستایی استان با
کاهش مواجه شد .در سال مذکور متوسط می ان شهرنشینی در استان ،برابر 03/2درصد شد
که نسبت به متوسط کشور ( 08درصد) بسیار کمتر است.
جدول شمارهی دو -میزان شهرنشینی استان مازندران 6331-6311
سال
6331
6341
6311
6311
6371
6311

جمعیت استان
830153
1205535
1030000
2270703
2052558
2325051

نقاط شهری
255757
355753
011787
833073
1252003
1000103

نقاط روستایی
030052
303381
1580778
1381235
1333033
1308233

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماریهای عمومی نفو

میزان شهرنشینی
20153
20150
32150
33128
00121
03121
و مسکن

1. Survey
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مهاجرتهای درون و برون استانی
جابهجاییهای جمعیتی یا به تعبیری کل حرکتهای مهاجرتی استان مازندران در عول
دوره  ،1300-1300برابر  203150نفر بوده است .این مسأله حاکی از این است که 11/0
درصد از کل جمعیت استان ،در عول این دوره جابهجا شدهاند .جابهجایی و مهاجر
جمعیت در استان در دورهی بعد ( )1300-1370اف ایش زیادی یافته و به  13/1درصد
( 030803نفر) رسیده است .میتوان گفت قریا به یک پنجم جمعیت استان ،در عول این
دهه حداقل یکبار ،محل سکونت خود را تغییر دادهاند .با این حال در دورهی 1370-1380
این می ان با کاهشی اندک به 17/0درصد ( 213203نفر) رسیده است .این امر میتواند گویای
این واقعیت باشد که وضعیت استقرار جمعیت در سطح استان ،از ثبا

کمتری برخوردار

است و جابهجاییهای جمعیتی در استان مازندران در سطح نسبتاً باالیی قرار دارد .هم نین
بررسی می ان رشد کل حرکتهای مهاجرتی استان ،گویای این نکته است که در دورهی
 ،1300-1370این می ان بهعور متوسط ن دیک به  7درصد رشد سالیانه داشته است که در
دورهی  ،1370-1380از این شد

رشد بسیار کاسته شده ،به صورتیکه به زیر  5/0درصد

رسیده است.
نتای سرشماری  1380نشان میدهد که از  070333نفر مهاجر خارج شده از استان
مازندران ،حدود  30/0درصد به بیرون از استان مهاجر

کردهاند و  00/0درصد نی  ،در

سطح استان جابهجا شدهاند .هم نین از  015822نفر مهاجر وارد شده ،ن دیک به  05درصد
ننها ،از بیرون به مناعق مختلف استان مازندران وارد شدهاند و  05درصد ننها مربوط به
مهاجر های داخل استانی است .این دادهها ،بیانکنندهی این است که روند مهاجرپذیری به
استان مازندران بیشتر از مهاجرفرستی است .یا بهعبارتی دیگر ،در عول این دهه تعداد
مهاجران ورودی از مناعق دیگر کشور ،بیشتر از تعداد خروجیهای نن است.

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران616..................................
جدول شمارهی سه -مهاجران وارد شده و خارج شده از استان مازندران در سال 6311
شرح

تعداد /درصد

مهاجران خارج شده

مهاجران وارد شده

كل

تعداد

070333

015822

بیرون استانی

تعداد

103570

138025

درصد

3010

3813

تعداد

311310

312352

درصد

0010

0513

درون استانی

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380

جدول شمارهی چهار -تعداد مهاجرین درون استان مازندران طی دورهی 6311-6311
مهاجرین درونی

00-00

00-70

70-80

00-00

00-70

70-80

00-00

00-70

70-80

203150

030803

015822

100005

301070

311310

0018

7213

0513

كل كشور

(درصد)

مازندران

شرح

كل حركتهای مهاجرتی

سهم مهاجرتهای درونی

0825020

12108108 8718775

3535237

0030300

0770505

0211

0315

3313

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 1380 ،1370 ،1300

مهاجرت طول عمر
مهاجر

از لحاظ زمان انجام نن نی تقسیمبندی میشود .نان ه فردی در محل دیگری

غیر از محل تولد خود اقامت داشته باشد ،هر ند ممکن است سالهای عوالنی از شروع
اقامت وی در این محل گذشته باشد ،مهاجر بهحساب مینید .اینگونه مهاجر ها را،
مهاجر

عول عمر 1مینامند یا به عبار

دیگر ،مهاجران عول عمر افرادی هستند که حداقل
1 - Life Time Migration

 .....................619فصلنامه مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی اول ،شمارهی ،4بهار29

یکبار در عول عمر خود ،مهاجر

کرده و به محل تولد خود بازنگشتهاند (زنجانی:1385

 .)15بررسی مهاجران عول عمر استان مازندران ،حکایت از این دارد که از تعداد 2322370
نفر کل جمعیت استان 72/2 ،درصد در عول دورهی  ،1370-1380در محل تولد خود اقامت
داشتهاند و  27درصد ،در عی این  15سال حداقل یکبار محل تولد خود را تغییر دادهاند که
از روستاها می ان بیشتری را نشان میدهد.

در این میان ،مهاجر

جدول شمارهی پنج -جمعیت ساكن استان مازندران بر حسب محل تولد (مهاجران طول عمر) 6371-6311
شرح

كل
استان
مناطق
شهری
مناطق
روستایی

كل جمعیت

2322370
155
1000103
155
1308233
155

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

متولد در
منطقه
محل اقامت

متولد جای دیگر
شهر

آبادی

2153550
72/2
1501505
08/3
1507300
70/0

380200
13/2
201801
10/8
120020
3/1

053832
13/8
217871
10/5
180301
13/0

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو
متولد در خارج
شهرستان محل اقامت
(مهاجر) تعداد
%10

خارج از
كشور
0803
5/2
3358
5/2
2001
5/2

اظهار
نشده

17010
5/0
15573
5/0
7302
5/0

و مسکن .1380

استان مازندران
جمعيت
%90

نمودار شمارهی یک -مهاجران طول عمر وارد شده به استان مازندران 6371-6311

وضعیت جمعیتی مهاجران
بررسی خصوصیا

جمعیتی استان مازندران در سرشماری  ،1380نشان میدهد که از

 2322032نفر جمعیت استان  05/2درصد نن مرد و  03/8درصد نن زن بودهاند که این

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران613..................................

ترکیا در میان مهاجرین و افراد بومی با یکدیگر تفاو

دارد؛ بهگونهای که ن دیک به 00

درصد از مهاجران وارد شده را مردان و  00درصد را زنان تشکیل میدهند .ولی افراد بومی
 03/0درصد را مرد و  05/0درصد را زنان در بر میگیرند .این شد

در مناعق روستایی

استان بسیار محسو تر است؛ به نحوی که بیش از  80درصد از مهاجران وارد شده به مناعق
روستایی استان را مردان تشکیل میدهند که این امر میتواند باعث بر هم خوردن ترکیا
جمعیتی و نسبت جنسی در استان ،بهویژه مناعق روستایی شود که خود میتواند مسائلی را
در این زمینه بهوجود نورد.
بررسی می ان شهرنشینی در استان مازندران گویای این است که  02درصد جمعیت استان
در مناعق شهری ساکن هستند؛ این وضعیت در میان مهاجرین برابر  08درصد ،و در میان
افراد بومی برابر  02درصد است .یعنی مهاجران وارد شده به استان مازندران ،بیشتر در
مناعق شهری نن سکونت مییابند که این امر میتواند به نوع خود ،به ایجاد مسائل خا
شهری در استان منجر شود.
جدول شمارهی شش -نسبت جنسی كل جمعیت استان ،مهاجرین و افراد بومی 6311
شرح

كل

نقاط شهری

نقاط روستایی

كل جمعیت استان

155/8

151/5

155/0

مهاجرین

117/3

111/0

120/8

افراد بومی

37/0

38/7

30/0

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380
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درصد

155

03138

تعداد

2011015

1131113

1225031

1200000

درصد

155

0310

0510

155

افراد بومی

تعداد

015822

270701

00152

155

مهاجرین

درصد

155

0512

230571

237078

كل جمعیت

تعداد

2322032

1000875

0318

155

تعداد  /درصد

كل

مرد

1000002

1000103

كل
زن

كل

03107

05133

020127

032038

0217

0713

100305

105028

0513

0317

781577

773500

مرد

زن

155

0311

0513

1100383

000308

088531

155

8010

0013

213200

118851

30003

155

0511

0313

1308233

080703

082070

كل

مرد

زن

نقاط
شهری

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

بر اسا

نقاط
روستایی

جدول شمارهی هفت -مشخصات جمعیتی مهاجرین و افراد بومی 6311

و مسکن .1380

سرشماری سال  ،1380از تعداد  2322002نفر جمعیت استان مازندران،

 21/3درصد در گروه سنی زیر  10سال 72/8 ،درصد در گروه سنی  10-00سال و  0درصد
در گروه سنی باالتر از  00سال قرار دارند .سهم جمیعت جوان  10-35سال ،از کل جمعیت
استان  30درصد است .این مقادیر برای جمعیت بومی استان به ترتیا 22/3 :درصد در گروه
سنی زیر  10سال 75/7 ،درصد در گروه سنی  10-00سال و  7درصد در گروه سنی باالتر از
 00سال است .سهم جمیعت جوان  10-35سال از کل جمعیت بومی استان 35/2 ،درصد
است .و برای افراد مهاجر وارد شده به استان 10/0 ،درصد در گروه سنی زیر  10سال82/3 ،
درصد در گروه سنی  10-00سال و  1/2درصد در گروه سنی باالتر از  00سال قرار دارند و

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران611..................................

بیشترین جمعیت مهاجر وارد شده به استان ،در گروه سنی  10-35سال با  02/0درصد
هستند.
نن ه قابل ذکر است اینکه ،مهاجران غالباً افرادی در گروههای سنی  25تا  30ساله
هستند که بیانکنندهی مهاجر

خانوارهای جوانتر است که احتماالً منشأ نن ،یافتن کار بهتر

با درنمد بیشتر است .و عالوه بر این گروه ،افراد زیر  15سال نی  ،در میان مهاجران درصد
باالیی را تشکیل میدهند .به عبار

دیگر خانوادههای مهاجر ،غالباً خانوادههایی تازه تشکیل

شده هستند که همراه با فرزندان خود ،اقدام به مهاجر

کردهاند.

در توزیع سنی مهاجران مرد و زن وارد شده به مناعق شهری استان ،تفاو
وجود ندارد .در مناعق روستایی این تفاو

نشکاری

محسو تر است و تعداد مردان بیشتری نسبت

به زنان ،در سن فعالیت و کار به مناعق روستایی استان وارد شدهاند.
جدول شمارهی هشت -درصد مهاجران وارد شده به تفکیک گروه های سنی و نقاط شهری و روستایی 6311

كل استان

گروههای سنی

نقاط روستایی

نقاط شهری

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

1-64

10/0

10/0

17/0

10/7

10/3

17/1

10/1

10/7

17/3

61-14

82/3

83/3

81/3

82/5

82/0

81/0

82/8

80/3

81/5

11+

1/2

1/1

1 /3

1/3

1/3

1/0

1/1

1/5

1/2

61-31

02/0

02/3

01/8

03/8

08/8

01/5

00/3

08/3

02/3

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380
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جدول شمارهی نه -تعداد و درصد افرد بومی ،مهاجر و كل جمعیت به تفکیک گروه های سنی 6311
گروههای سنی

كل جمعیت

افراد بومی

مهاجرین

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جمع كل

2322032

155

015822

155

2011015

155

 1- 4ساله

180771

0/0

17303

3/0

108828

7/5

 1- 2ساله

138008

0/8

31085

0/2

100808

0/3

 61-64ساله

237000

8/1

30013

0/7

253503

8/0

 61-62ساله

300330

11/8

00013

15/7

283783

12/5

 91-94ساله

303128

12/0

118330

23/2

205732

15/0

 91-92ساله

282855

3/7

30035

18/0

188215

7/8

 31-34ساله

230333

8/1

07310

11/2

178083

7/0

 31-32ساله

220030

7/7

38300

7/0

180031

7/7

 41-44ساله

133210

0/8

20757

0/8

170057

7/2

 41-42ساله

108330

0/8

10100

3/5

103805

0/0

 11-14ساله

238083

15/2

10301

3/3

281038

11/7

 11ساله و بیشتر

170131

0/5

0200

1/2

108807

7/5

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380

بررسی توزیع سنی مهاجران خارج شده از استان مازندران ،در عی دههی ،1370-1380
حاکی از این است که از  070333نفر مهاجر خارج شده از استان 17 ،درصد در گروه سنی
زیر  10سال 82 ،درصد در گروه سنی  10-00سال و  1درصد در گروه سنی باالتر از 00
سال قرار دارند .سهم جوانان 10-35سال در این میان ،برابر  01درصد است که در مناعق
روستایی بالغ بر  02درصد میشود.

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران617..................................
جدول شمارهی ده -توزیع نسبی مهاجران خارج شده بر حسب سن 6311
گروههای سنی

كل استان

نقاط شهری

نقاط روستایی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جمع

070333

155

353000

155

100305

155

 5- 0ساله

17555

3/0

3307

3/2

7533

0/3

 0- 3ساله

35237

0/0

13255

0/2

11537

0/7

 15-10ساله

31383

0/7

25010

0/7

11308

0/3

 10-13ساله

05237

15/0

31703

15/3

18030

11/2

 25-20ساله

150235

22/5

00080

21/0

37000

22/8

 20-23ساله

88303

18/8

08070

18/3

35370

18/0

 35-30ساله

00878

12/5

37075

12/1

13357

11/7

 30-33ساله

37007

7/3

20303

8/2

12120

7/0

 05-00ساله

22805

0/8

10357

0/1

0301

0/2

 00-03ساله

10500

3/5

3802

3/2

0252

2/0

 05-00ساله

10205

3/2

15732

3/0

0018

2/7

 00ساله و بیشتر

0105

1/1

3200

1/1

1880

1/1

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380

مهاجران وارد شده بر حسب مدت اقامت
بر اسا

نتای سرشماری  ،1380عی  15سال گذشته ،ن دیک به  22درصد مهاجرین به

استان کمتر از یکسال 11/7 ،درصد یکسال 13/20 ،درصد دو سال 3/3 ،درصد و  3/3درصد
نی به ترتیا  0و  0سال در استان اقامت داشتهاند .کمتر از  25درصد مهاجران نی  ،بیش از 0
سال در استان اقامت داشتهاند به عور کلی بیش از نیمی از مهاجران وارد شده ،کمتر از 3
سال در استان اقامت داشتهاند.
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جدول شمارهی یازده -مهاجران وارد شده طی  61سال گذشته بر حسب مدت اقامت در محل سرشماری
به تفکیک نقاط شهری و روستایی 6311
مدت اقامت در

ساكن در نقاط شهری

جمع

ساكن در نقاط روستایی

محل سرشماری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جمع

015822

155

237078

155

213200

155

کمتر از یکسال

153380

21/01

01008

25/72

07720

22/38

1سال

05515

11/70

30002

11/01

20008

11/30

2سال

07033

13/20

38758

13/51

28331

13/05

3سال

02172

12/17

30051

12/23

20771

12/53

0سال

05000

3/35

23731

15/51

25700

3/73

0سال

07771

3/30

28838

3/03

18333

8/88

0سال

33703

0/01

25181

0/78

13088

0/37

7سال

28035

0/03

17505

0/73

11035

0/33

8سال

31258

0/11

18000

0/20

12002

0/33

3سال

18710

3/00

11300

3/82

7301

3/00

اظهار نشده

1517

5/25

038

5/17

013

5/20

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380

مهاجران بر حسب علت
مهاجر ها ممکن است علل مذهبی ،سیاسی و یا اقتصادی داشته باشند .ولی در حال
حاضر نرزوی رفاه بیشتر ،انگی هی اصلی انسانها برای مهاجر

است .امروزه ،جاذبه

شهرهای ب رگ و امید کسا م د بیشتر در صنایع شهری ،وجود بیکاری در روستاها،
ازدیاد جمعیت و جستجوی سرزمین های تازه از جمله انگی ههای اصلی مهاجر

هستند

(کاظمیپور.)151 :1380 ،
بررسی مهاجران وارد شده به استان مازندران در عول سالهای  ،1380-1370بر حسا
علت مهاجر

که در جدول شمارهی دوازده نشان داده شده ،حاکی از این است که از کل

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران612..................................

مهاجرین وارد شده به استان 15/7 ،درصد ننها در جستجوی کار یا کار بهتر بودهاند.
 0/8درصد انتقالی شغلی 15/0 ،درصد برای تحصیل یا پایان تحصیل 13/7 ،درصد نی برای
انجام خدمت سربازی یا پایان نن به استان مهاجر
برای مهاجر

کردهاند .در این میان سهم کار و اشتغال

به استان حدود  10درصد است و این وضعیت ،تغییر محسوسی در میان

مناعق شهری و روستایی استان ندارد.

شهری

روستایی

تعداد  /درصد

جمع

جستجوی كار

جستجوی كار بهتر

انتقال شغلی

تحصیل

پایان تحصیل

انجام خدمت وظیفه

پایان خدمت وظیفه

پیروی
از خانوار

منطقهی جغرافیایی
مازندران

سایر

جدول شمارهی دوازده -مهاجران وارد شده بر حسب علت 6311

تعداد

015822

23338

20770

20700

00387

3353

17520

02375

235835

00800

درصد

30

0/8

0/3

0/8

8/7

1/8

3/3

15/0

00/2

15/3

تعداد

237078

17100

10310

13233

37000

0270

7015

13103

132737

31323

درصد

30

0/8

0/8

0/0

12/0

2/1

2/0

0/0

00/0

15/7

تعداد

213200

12233

15001

0057

0823

3523

3010

33818

38530

23310

درصد

30

0/7

0/3

2/0

3/2

1/0

0/0

10/3

00/5

11/2

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1380

بررسی مهاجران خارج شده از استان مازندران در عول سالهای  ،1370-1380بر حسا
علت مهاجر

که در جدول شمارهی سی ده نشان داده شده ،بیانکنندهی این است که از

 070333نفر مهاجر خارج شده از استان 12/8 ،درصد ننها در جستجوی کار یا کار بهتر
بودهاند 0/2 .درصد انتقالی شغلی 15/0 ،درصد برای تحصیل یا پایان تحصیل 8 ،درصد نی
برای انجام خدمت سربازی یا پایان نن از استان مهاجر
اشتغال برای مهاجر
است که ،علت مهاجر

کردهاند .در این میان سهم کار و

به خارج از استان ،بیش از  17درصد است .این وضعیت حاکی از این
مهاجران خارج شده از استان به نسبت مهاجران وارد شده ،بیشتر

بر اثر فعالیت ،کار و اشتغال ،اعم از جستجوی کار یا کار بهتر یا انتقالی شغلی است.
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نقاط

درصد

نقاط

تعداد

استان

درصد
روستایی

تعداد

شهری

درصد

مازندران

تعداد

منطقهی جغرافیایی

تعداد  /درصد

30

015

0/7

2/0

3/0

1/1

100305

3880

7820

3322

0057

1737

0/0

0/0

01/0

13/5

30

8/0

0/0

0/7

11/8

1/8

3231

15872

80733

21330

353000

20281

10012

25873

30030

0083

3/5

2/7

00/0

3/7

30

7/0

0/2

0/2

8/3

1/0

3350

8307

100577

35135

070333

30100

20037

20852

02102

7280

3/3

0/1

08/2

15/3

جمع

جستجوى كار

جستجوى كار بهتر

انتقال شغلى

تحصیل

پایان تحصیل

18030

13225

228811

01020

مأخذ :مرک نمار ایران ،نتای سرشماری عمومی نفو

انجام خدمت
وظیفه

پایان خدمت وظیفه

پیروى از خانوار

سایر

جدول شمارهی سیزده -مهاجران خارج شده بر حسب علت 6311

و مسکن .1380

اثر بخشی مهاجرت
بررسی می ان اثر بخشی مهاجرتی (نقش مهاجر

در باز -توزیع جمعیت) در عی

سالهای  ،1370-1380گویای این است که این شاخص برای کل حرکتهای مهاجرتی
استان برابر  3/07درصد ،برای مبادال

مهاجرتی میان استانی برابر  3/8درصد و برای

مهاجر های دورن استانی برابر  0/73درصد بوده است .می ان تأثیرگذاری مهاجرتی شهر به
شهر  -1/88درصد ،شهر به روستا  03/32درصد ،روستا به شهر  32/80درصد و روستا به
روستا  32/00درصد است .بنابراین بیشترین می ان اثر مهاجرتی استان را مهاجر های
شهر -روستا تشکیل میدهند و مهاجر  ،نقش تعیینکنندهای در باز -توزیع جمعیت مناعق
روستایی و شهری استان داراست.

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران676..................................
جدول شمارهی چهارده -میزان اثر بخشی مهاجرتی استان مازندران 6311-6371به تفکیک شهر و روستا
میزان اثر بخشی

شرح

استان مازندران

شهر به شهر

شهر به روستا

روستا به شهر

روستا به روستا

-1/88

03/32

32/80

32/00

باز ـ توزیع جمعیت
منظور از باز توزیع جمعیت ،تعداد افرادی است که باید دوباره توزیع شوند تا توزیع
جمعیت در ابتدای دورهی مورد مطالعه (سرشماری نخست) بهدست نید (باسکار.)13851،
البتّه باید توجه داشت ،مهاجر

تنها عامل تغییر توزیع جمعیت یا تغییر سهم جمعیتی

مناعق مختلف یک کشور نیست ،باروری و مرگ و میر نی دو عامل اساسی دیگر باز توزیع
جمعیت هستند.
شاخص باز ـ توزیع
در مطالعات جمعیتی ،شاخص باز ـ توزیع جمعیت با استفاده از رابطهی زیر محاسبه
میشود:

در این فرمول I ،شاخص باز توزیع جمعیت،
دوره و

درصد جمعیت یک منطقه در ابتدای

درصد جمعیت نن منطقه در انتهای دورهی مورد مطالعه است .بر این اسا

شاخص باز توزیع جمعیت در استان مازندران در عی دورهی  ،1370-1380برابر 5/33
است.

1. Bhaskar
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شرح

شاخص باز توزیع

مقدار شاخص

5/33

2030

5/588

17722

حجم باز توزیع

میزان باز توزیع

باز توزیع ناشی از مهاجرت

5/00

مهاجرت

باز توزیع ناشی از افزایش

طبیعی

-10288

-5/00

میزان باز توزیع ناشی از

میزان باز توزیع ناشی از

مأخذ -محاسبا

افزایش طبیعی

جدول شمارهی پانزده -میزان باز ـ توزیع جمعیت در استان مازندران در طی سالهای 6371-6311

تهیه کننده

تحلیل دومتغیّره و آزمون فرضیههای تحقیق
در مرحلهی دوم ،بهمنظور نزمون فرضیههای تحقیق ،هر یک از متغیرهای مستقل
بهعورجداگانه با متغیر وابسته بهصور
نمارهایی که برای نزمون فرضیا

دو به دو مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتهاند.

مورد استفاده قرار گرفته است ،نزمون مقایسهی میانگین

شامل نزمون  Tیک نمونه ( )one Sample T Testبوده است .نتای به قرار زیر است:
جدول شمارهی شانزده -همبستگی متغیّرهای مستقل با مهاجرت
متغیّرهای مستقل

مقدار t

سطح معناداری

عوامل اقتصادی

30/0

5/555

عوامل اجتماعی

00/0

5/555

عوامل روانشناختی

77/7

5/555

عوامل مبدأ

00/1

5/555

عوامل مقصد

01/2

5/555

ارتباطات

05/5

5/555

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران673..................................

( )aعوامل اقتصادی و مهاجر
همانگونه که در جدول شمارهی  10نشان داده شده است میان عوامل اقتصادی و مهاجر
رابطهی معناداری در سطح اعمینان  33درصد وجود دارد و می ان  30/0 tاست که نشانهی
رابطهی مستقیم و تا حدی ضعیف است .بهعبار
پر رنگتر میشوند اقدام به مهاجر

دیگر ،هر

ه متغیرهای اقتصادی

نی اف ایش مییابد.

( )bعوامل اجتماعی و مهاجر
رابطهی معناداری در سطح اعمینان  33درصد وجود دارد و

میان عوامل اجتماعی و مهاجر

می ان  00/0 tمیباشد که نشانهی رابطهی مستقیم و تقریباً متوسط میان عوامل اجتماعی و
دیگر ،هر ه متغیرهای اجتماعی پر رنگتر میشوند اقدام به

مهاجر

است .بهعبار

مهاجر

نی اف ایش مییابد.

( )cعوامل روانشناختی و مهاجر
میان عوامل روانشناختی و مهاجر

رابطهی معناداری در سطح اعمینان  33درصد وجود دارد

و می ان  77/7 tمیباشد که نشانهی رابطهی مستقیم و قوی بین دو متغیر است .به عبار
دیگر ،هر ه متغیرهای روانشناختی تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری در اقدام افراد به
مهاجر

دارد.

( )dعوامل مبدأ و مهاجر
میان عوامل مبدأ و مهاجر

رابطهی معناداری در سطح اعمینان  33درصد وجود دارد و

می ان  00/1 tاست که نشانهی رابطهی مستقیم و متوسط است .بهعبار
دافعههای مبدأ بیشتر باشد مهاجر

دیگر ،هر ه

نی اف ایش مییابد.

( )eعوامل مقصد و مهاجر
میان عوامل مقصد و مهاجر

رابطهی معناداری در سطح اعمینان  33درصد وجود دارد و

می ان  01/2 tاست که نشانهی رابطهی مستقیم و تقریباً متوسط است .به عبار
جاذبههای مقصد بیشتر باشد مهاجر

نی اف ایش مییابد.

دیگر ،هر ه
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( )fعوامل ارتباعا

و مهاجر

میان عوامل ارتباعا

و مهاجر

رابطهی معناداری در سطح اعمینان  33درصد وجود دارد و

می ان  05/5 tاست که نشانهی رابطهی مستقیم و تا حدی متوسط است .به عبار
ه ارتباعا

افراد بیشتر باشد مهاجر

بهعور کلی همهی فرضیا

دیگر ،هر

نی اف ایش مییابد.

تحقیق پس از نزمون تأیید شد که از میان متغیرهای تأثیرگذار

متغیر عوامل روانشناختی بیشترین تأثیر و متغیر عوامل اقتصادی کمترین تأثیر را بر مهاجر
داشته است.

نتایج و راهکارها
مهاجر

و گونگی توزیع مجدد جمعیت در داخل کشور ،یکی از اساسیترین عواملی

است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی جامعه ،برای نظم و جهت دادن به
جابهجاییهای جمعیتی و نی هدایت جمعیت به سوی قطاهای مورد نظر ،به نن توجه دارند
(مرک نمار ایران .)1 :1380
در عی سالهای  1370-1380کل حرکتهای مهاجرتی استان مازندران  015822نفر
است؛ یعنی در فاصلهی سالهای م بور قریا به  17/0درصد از جمعیت استان جابهجا
شدهاست و در عول این دوره مازندران با خالص مهاجرتی مثبت  30000ج

 11استان

مهاجرپذیر کشور محسوب میشود .بیشترین مبادلهی مهاجرتی استان مازندران ،همواره با
استانهای همجوار (تهران ،خراسان رضوی ،گیالن ،گلستان و سمنان) خود است.
بررسی مهاجران وارد شده به استان مازندران در عول سالهای  ،1370-1380برحسا
علت مهاجر

نشان میدهد که بعد از پیروی از خانوار و انجام خدمت سربازی که جنبهی

اضطرار در نن بیشتر است ،جستجوی کار یا کار بهتر با  15/7در اولویت قرار دارد.
از تعداد  015822نفر مهاجر وارد شده به استان مازندران در عول دههی ،1370-1380
 37/00درصد مربوط به مهاجران درون استانی و بقیه  02/30درصد مربوط به مهاجران وارد
شده از استانهای دیگر است .در میان مهاجران وارد شده از دیگر استانهای کشور ،استان
تهران با  23/80درصد دارای بیشترین سهم است و در رتبهی اول قرار دارد .استانهای
همجوار ،گلستان ،گیالن ،خراسان رضوی و سمنان در رتبههای بعدی قرار دارند .بهعورکلی

مطالعهی جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران671..................................

ن دیک به  05درصد از جریانا
 05درصد به مبادال

مهاجرتی استان ،به مهاجر های داخل استانی و حدود

مهاجرتی با دیگر استانهای کشور اختصا

یافتههای پژوهش در بخش نزمون فرضیا

دارد.

نشان میدهد که میان عوامل اجتماعی و

عوامل اقتصادی و روانشناختی و هم نین عوامل موجود در مبدأ و مقصد مهاجر
مهاجر

با

دراستان مازندران رابطهی معناداری درسطح اعمینان  33درصد وجود دارد .بهعور

کلی همهی فرضیا

تحقیق پس از نزمون تأیید شد که از میان این متغیرها ،عوامل

روانشناختی تأثیرگذارترین متغیر بر مهاجر
متغیرهای مستقل با مهاجر

و عوامل اقتصادی کمترین رابطه را در میان

داشته است .با توجه به این امر باید مجموعهای از سیاستها و

خطمشیهای اجرایی را اتخاذ کرد که جامع و یکپار ه و هماهنگ باشد ،تقویت امکانا
اقتصادی در شهرهای کو ک و روستاها و در ارتباط با سیاستهای مهار مهاجر

که کامالً

معطوف به مناعق مهاجر فرست است ،عبعاً باید به مقابله با علل و عواملی پرداخت که
موجا پیدایش برون کو ی میشود .معموالً فقر ،نبود امکانا
درنمد و یا فقدان تأسیسا

تولیدی ،اشتغال و کسا

اقتصادی –اجتماعی مهمترین دالیل مهاجر ها هستند.
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